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Descripció 

Els identificadors digitals dels investigadors són una eina indispensable dins del panorama actual de la 

comunicació científica. Serveixen com a carta de presentació dins la comunitat investigadora i permeten, 

entre altres coses, desambiguar els noms, augmentar la visibilitat de les publicacions dels autors i reunir tota 

la seva bibliografia i les citacions rebudes.  

En aquest webinari aprendrem què són, què ens permeten i com es gestionen i vinculen entre si els principals 

identificadors digitals: ORCID, Scopus Author ID, Publons (WoS) i Google Scholar ID.  

 

Objectius 

- Entendre el concepte d’identitat i reputació digital i la importància que té en el món de la 

investigació.  

- Conscienciar-nos de la importància del Nom Bibliogràfic Únic i la filiació institucional.  

- Conèixer els principals identificadors i perfils digitals dels investigadors (ORCID,Scopus Author ID, 

Publons (WoS) i Google Scholar ID) i les mètriques associades.  

- Explorar les possibilitats de vinculació entre ells.  

Identificadors i perfils dels investigadors: ORCID, Scopus Author ID, Publons 

(WoS) i Google Scholar  

Codi 01CR0042-8 

Modalitat Seminari virtual 

Data 26 d’abril de 2023 
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Durada 1,5 hores 
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Destinataris/es PDI, doctorands i PAS  
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- Presentar els serveis que el CRAI posa a disposició dels investigadors per ajudar-los en la gestió de la 

seva identitat digital.  

 

Continguts  

1. Què és la identitat digital dels investigadors?  

2. Signatura i filiació institucional  

3. Els principals identificadors digitals i perfils de l’investigador. Creació, manteniment, 

mètriques associades i possibilitat de vinculació entre ells.  

3.1. ORCID  

3.2. Scopus Author ID  

3.3. Publons (WoS)  

3.4. Google Scholar ID  

 

Metodologia 

Introducció teòrica als conceptes i demostració en línia del funcionament dels diferents identificadors i 

perfils. Presentació de la Guia d’identitat digital dels investigadors i les institucions elaborada pel CRAI, 

disponible en català, castellà i anglès. També es facilitarà material de suport en pdf.    

 

Avaluació i certificació  

Tots els assistents a la sessió que responguin l’enquesta final de satisfacció rebran per correu electrònic el 

certificat d’assistència.  

 

https://urv.libguides.com/Identitat_Digital

